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Událost týdne:  
Dne 2. srpna oznámil starosta Prahy 7 a pražský koaliční zastupitel Jan Čižinský, že  pošle rodině zesnulého sira 

Nicholase Wintona dopis, v němž navrhne možné přejmenování Hlavního nádraží v Praze na Nádraží Nicholase 

Wintona. Čižinský zároveň obeslal všechna ministerstva s žádostí, aby byl den Wintonovy smrti vyhlášen dnem 

národního smutku. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) pouze vzkázala, že místopisné komisi rady navrhne, 

aby bylo po siru Wintonovi pojmenováno v Praze "vhodné místo". K možnosti přejmenovat nádraží se 

nevyjádřila. Sir Nicholas Winton zemřel dne 1. července 2015 ve věku 106 let.  

29. června odvolali českobudějovičtí zastupitelé primátora Jiřího Svobodu (ANO 2011). Ze 44 přítomných se 

pro jeho odvolání vyslovilo všech 23 hlasujících zastupitelů. Stejným poměrem hlasů odvolali i náměstky Iva 

Moravce (OPB), Františka Konečného (ANO 2011) a Tomáše Bouzka (TOP 09). Hlasování se uskutečnilo  

na podnět opoziční ČSSD. Krize koalice ANO 2011, OPB, TOP 09 a KDU-ČSL v Budějovicích začala odvoláním 

radního Pavla Matouška (ANO 2011). Zastupováním primátora zastupitelé pověřili náměstka primátora Petra 

Holického (ANO 2011). 

30. června jmenoval ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO 2011) ředitelem šumavského národního 

parku Pavla Hubeného. Ten organizaci vede od loňského května jako pověřený ředitel. Hubený podle Brabce 

obstál v manažerských i odborných aspektech. 

1. července řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), že premiérských summitů během českého předsednictví 

visegrádské skupiny (V4) se má zúčastnit korejská prezidentka Pak Kun-hje a premiéři zemí Beneluxu. 

1. července odmítla vládní koalice (ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL) návrh volebního zákona, který měl zvýšit 

zastoupení žen na kandidátkách pro sněmovní a krajské volby alespoň na 40 %. S návrhem přišel ministr pro 

lidská práva a legislativu Jiří Dienstbier (ČSSD). Proti se ale postavili všichni ministři za hnutí ANO  

i KDU-ČSL, kteří myšlenku dlouhodobě odmítali. Dienstbier očekává, že koaliční partneři navrhnou jiný způsob, 

jak dosáhnout vyššího zastoupení žen ve veřejném životě. Je to totiž jedním ze schválených cílů koalice. 

3. července řekla po jednání s hornickými odbory v Mostě ministryně práce a sociálních věcí Michaela 

Marksová (ČSSD), že je pro rychlé rozhodnutí o tzv. limitech těžby uhlí na Mostecku.  K jaké ze čtyř 

navrhovaných variant se případně přikloní, ale neuvedla. V případě utlumení těžby v regionu hrozí zvýšení 

počtu lidí bez práce o několik tisíc. 

4. července zveřejnila agentura TNS Aisa průzkum k volebnímu modelu za měsíc červen. Kdyby se konaly v 

červnu volby, vyhrálo by hnutí ANO 2011 s 27 % hlasy. Na druhém místě by skončila ČSSD s 19,5 % a na třetím 

místě pak KSČM s 13,5 %. Následují TOP 09 (10 %), ODS (8,5 %) a KDU-ČSL (5,5 %).   

5. července zasedala Česká biskupská konference (ČBK) na Velehradě a rozhodla, že nabídne vládě pomoc  

s migranty, kteří jsou v ohrožení života. Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera má církev už dnes 

neoficiální nabídky od různých lidí, kteří jsou ochotni někoho přijmout. 

 
Telegraficky: 

 Dne 1. července proběhla v centru Prahy demonstrace proti imigraci, proti kvótám a za vystoupení z Evropské 

unie. 

 


